
Załącznik nr V.5. 

 
Załącznik nr I.3  

do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej  

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE  

WNIOSKODAWCY/KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA/WSPÓŁMAŁZONKA*)  
1. Dane osobowe: 

 Nazwisko i Imię…………………………………………………………………………..………………………………..  

 Rezydent:  tak    nie 

 Adres zamieszkania …………………………………………………………………….…………………………………  

 Adres do korespondencji (jak inny niż zamieszkania) ……………………………………………………………………  

 Seria i nr dowodu / wydany przez / ważny do dnia ………………………………………………………………………  

 PESEL……………………………….  

 Stan cywilny:  zamężna/żonaty   wdowa/wdowiec   panna/kawaler   rozwiedziona/y   separacja    

 Stosunki majątkowe między małżonkami:  

 ustawowa wspólność majątkowa       rozdzielność majątkowa          inne ……..……………………  

2. Dane osobowe współmałżonka:                   nie dotyczy 

 Nazwisko i Imię………………………………………………………………………………..  

 Rezydent:  tak    nie 

 Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………  

 Adres do korespondencji (jak inny niż zamieszkania) …………………………………………………………………  

 Seria i nr dowodu / wydany przez / ważny do dnia ………………………………………………………….…………  

PESEL……………………………….  

3. Dane o gospodarstwie domowym: 

 Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym....................................., w tym pracujących………..  

Średnie miesięczne dochody netto gospodarstwa domowego  w złotych z  okresu ostatnich min. 6 m-cy 

Wyszczególnienie  Źródło dochodu Dochód netto w złotych 

Kredytobiorcy 

Z tyt. prowadzonej osobiście 

działalności gospodarczej*) 
 

Z tytułu udziałów i akcji w innych 

podmiotach*) 
 

Z innych tytułów: m.in. stosunek 

pracy, umowa o dzieło, najem, 

dzierżawa itp.*) 

 

Współmałżonka 

Z tyt. prowadzonej osobiście 

działalności gospodarczej*) 
 

Z tytułu udziałów i akcji w innych 

podmiotach*) 
 

Z innych tytułów: m.in. stosunek 

pracy, umowa o dzieło, najem, 

dzierżawa itp.*) 

 

Razem średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego  

 

Przeciętne średnie miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w 

złotych: 
 

Stałe wydatki miesięczne związane z utrzymaniem  

Inne stałe wydatki /np. alimenty, spłata kredytów/  

Razem wydatki                                                                  

Dochód po odliczeniu wydatków  

 

 



4. Oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej / stanowiące mój odrębny majątek 

osobisty **):  

 Nieruchomości  

………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rodzaj/adres    Współwłaściciel   Wartość rynkowa       Obciążenia  

 

Ruchomości  

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   Rodzaj   Współwłaściciel   Wartość rynkowa           Obciążenia  

 

Inne wartości / papiery wartościowe, lokaty, przysługujące wierzytelności itp. / …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Oświadczam, że posiadam następujące  zobowiązania finansowe  nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:  

Rodzaj zobowiązania Instytucja finansująca Saldo kredytu 

pozostające do 

spłaty/waluta 

Miesięczna rata 

kapitałowo-

odsetkowa 

Termin ostatecznej 

spłaty 

     

     

     

 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej    

przewidzianej w art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U nr 88 poz. 553). 

 

6.  Oświadczenia 
1. Wyrażam/y zgodę, aby SBR Bank, w wypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o kredyt/promesę, zatrzymał w swojej 

dokumentacji kopie dokumentów złożonych w związku z wnioskiem o udzielenie niniejszego kredytu/oświadczenia Poręczyciela*,  
w celu archiwizacji. 

2. Oświadczam/y, że wobec nas toczy się/nie toczy się* lub grożą/nie grożą* nam postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące 
mieć wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań.  

3. Oświadczam/y, że została/nie została* ogłoszona upadłość lub został/nie został* rozpoczęty proces likwidacji lub postępowania  
naprawczego lub zawieszenia działalności firmy. 

4. Oświadczamy, że w okresie ostatnich 12 m-cy zostały/ nie zostały* wystawione lub wygasły/ nie wygasły* tytuły egzekucyjne w 

kwocie przekraczającej 1.000 PLN. 
5. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką. 
6. Oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany/powiązana organizacyjnie, personalnie, kapitałowo z osobami zajmującymi w SBR 

Bank kierownicze stanowiska lub pełniący funkcje w Radzie Nadzorczej lub Zarządzie SBR Bank.  
9.   Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 §1 Kodeksu karnego, że informacje podane w tym 

wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
* Należy do przedmiotowego oświadczenia dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów na poziomie  wskazanym w oświadczeniu 

** niepotrzebne skreślić 

 

________________________________________ 

 
 
______________________________________________ 

(miejscowość, data) (Podpis Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela) 
 
 

 

_____________________________________ 

 
 
______________________________________________ 

(miejscowość, data) (Podpis Współmałżonka Właściciela/Wspólnika/Poręczyciela) 
 

Załącznik: Klauzule informacyjne i klauzule zgód.* 
____________________________________ 

 

* jeżeli nie załączono do Informacji wnioskodawcy/kredytobiorcy/poręczyciela/współmałżonka lub do wniosku o kredyt   

                    


